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1. Landsstyrets arbeid
Landsstyret har i perioden mars 2011-mars 2012 bestått av:
Andreas Ihlang Berg (leder)
Jenny Marie Kvisler Lillevold/ Ingrid Brækken Melve (1. nestleder)
Oslo: Ingrid Brækken Melve/ Elisabeth Fongen (vara: Espen D. Doksrød/Ragnhild B. Opsahl)
Tromsø: Marte Kristine Valle (vara: Tom Tornedal)
Ansattes representant: Ingvar Tølløv Skjerve (vara: Ida Marie Haugen Gilbert)
Bergensforbundet og Stavangerforbundet har ikke hatt noen representant inn i LS.
Trondheim og Kristiansand fikk inn sine representanter på nyåret 2012. Blant de som har
vært representert har oppmøtet vært varierende. LS har ved et tilfelle ikke vært vedtaksdyktig
pga av fravær av representanter. Det har i perioden vært avholdt seks ordinære
landsstyremøter og ett ekstraordinært Skypemøte. Et møte har blitt holdt på Haugtun i
forbindelse med Forbundshelg, resten har vært i Oslo.
Andreas Ihlang Berg, Jenny Marie Kvisler Lillevold og Ingrid Brækken Melve med
generalsekretær som sekretær begynte som AU. Jenny Marie fikk permisjon fra vervet, for
siden å trekke seg, og Ingrid Brækken Melve tok over som 1. nestleder fra høsten 2011. AU
har møttes hver andre uke gjennom hele perioden. Landsstyret har fulgt instruksene fra
arbeidsprogrammet 2011-2013.

2. Satsingsområdene
Det ble valgt fire satsingsområder på landsmøtet i 2011. «Organisasjon og
kompetanseheving», «Kristen tro og praksis», «Internasjonalt engasjement» og
«Kirkepolitikk». Alle disse områdene har vært viktige satsingsområder, men det viser seg at
ikke alle har vært like enkle å følge opp, og AU har gjort noen bevisste prioriteringer gjennom
året.

2.1 Organisasjonsutvikling og kompetanseheving
Mye av årets arbeid har krevd ressurser fra de andre satsingsområdene som har vært mer
tidsavgrenset enn dette målet. Dessverre har derfor dette satsingsområdet blitt nedprioritert
denne perioden, dels på grunn av ressurser, men også fordi lokallag ikke har vist behov for
oppfølging på en del av punktene. Leder og generalsekretær hadde oppstartsmøte i
Bergensforbundet i januar 2012 med fire interesserte deltakere.
Ifølge punkt 2.1.15 skulle det i løpet av denne perioden utnevnes et organisasjonsutvalg som
skulle utrede muligheter for fremtidig organisering av forbundet. Denne komiteen har bestått
av Hannah Chetwynd, Anette Tjomsland og Sven Thore Kloster. Generalsekretær Gaute
Brækken har vært utvalgets sekretær. Etter forbundshelgen hvor utvalgets forslag ble
diskutert, har utvalget endt opp med tre forslag som skal diskuteres og voteres over under
Landsmøtet 2012.

2.2 Kristen tro og praksis
Nks hadde et mål om å profilere seg på folkehøyskoler rundt om i Norge.
Dette har vi dessverre ikke gjennomført dels fordi vi ikke har vært klar
over hvordan vi skulle gå fram og dels på grunn av manglende tid hos AU.
Vi har derimot kommet fram til at vårparten er den beste tiden å reise til
folkehøyskoler, nettopp fordi det er da elever velger videre studie og er
åpne for å bli medlem i nye organisasjoner. Generalsekretæren har
sammen med AU forberedt en plan for hvordan det nye styret eventuelt
kan ta tak i dette i 2012.
Vi fortsatte det forrige LS sitt samarbeid med Skeiv Ungdom blant annet
gjennom å ha en workshop om Bibelen og seksualitet på deres
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sommerfestival og ta del i deres utvekslingsprogram «Sexuality
and spirituality» mellom Skeiv Ungdom og Gay and lesbian
coalition of Kenya. Vi har sammen med dem arbeidet med og
utvekslet erfaring rundt seksualitet og tro.

2.3 Internasjonalt engasjement
Målet med det internasjonale engasjementet var først og fremst å etablere kontakt med vår
søskenorganisasjon i Palestina, the Palestinian Youth Ecumenical Movement (PYEM).
Palestinagruppa har vært ansvarlig for oppfølging av samarbeidet, og dette har fungert godt.
Vi har gjennomført utveksling hvor Nidal og Mona besøkte Oslo i august, og hvor Elisabeth,
Sara og May Britt var på gjenvisitt i Palestina i oktober. Allerede sommeren 2012 har vi fått
bevilget penger fra LNU til en ny utveksling som det nye LS vil følge opp.

2.4 Kirkepolitikk
LM vedtok dette punktet for å satse på Kirkevalget 2011 i Den norske kirke. Her samlet vi
flere progressive kandidater som vi profilerte gjennom koalisjonen som vi ledet, Raus
folkekirke. De som er med foruten oss, er: Kristne arbeidere, TeoLOgene, Skeiv Ungdom og
Åpen kirkegruppe Oslo. Gjennom møter med alle organisasjonene kom vi frem til åtte
punkter som var viktige for oss. Kandidatene fikk vi profilert gjennom å sette opp «lister» som
vi distribuerte gjennom betalte annonser på Facebook, gjennom rausfolkekirke.no og
gjennom personlig møte på gata, bl.a. i Oslo og Stavanger. Vi hadde også en helsides
annonse i Vårt Land rett før valget.
Vi fikk samtidig en god del medieoppmerksomhet rundt lista og startet debatten om hvorvidt
kirkevalgsordningen slik den forelå under valget, kunne kalles en demokratisk ordning.

Årsberetning for Landsstyret i NKS 2011-2012

4

Dette er noen av mediene leder Andreas Ihlang Berg var i:
Morgennytt på NRK, Kveldsnytt på NRK, Dagsnytt18 på
P2 og diverse aviser både med innlegg og i intervju.
Resultatet av kampanjen var at vi fikk inn minst én
representant i alle bispedømmeråd, og 40% av de leke
kandidatene i Kirkemøtet. Under valget var 938 unike
innom Facebooksiden til Raus folkekirke, som har 324
«Likes». Nettsiden rausfolkekirke.no hadde bare i uken 7.14. september 7.187 besøk, med 5.955 unike besøkende,
og har også hatt nærmere tusen innom til sammen gjennom resten av høsten.

I tillegg deltok nestleder Ingrid Brækken Melve som delegat på
Ungdommens Kirkemøte høsten 2011, og ble da valgt inn i
Kirkemøtet 2012 som representant for Ungdommens Kirkemøte.

3. Medlemsutvikling
Nyinnmeldte medlemmer:
Lokalforbund
Oslo:
Bergen:
Trondheim:
Tromsø:
Ås:
Kristiansand:
Stavanger:
Totalt:

2010
46
17
2
1
2
1
7

2011
20
0
4
2
0
0
0

76

26

Totalt medlemstall:
Lokalforbund
Bergen
Kristiansand
Oslo
Stavanger
Trondheim
Tromsø
Ås
SUM:

Reg.
2010
89
42
279
38
47
38
11
544

Bet.
2010
40
16
136
11
21
18
7
249

Bet. u.
26 år
9
8
67
7
14
2
3
110

Forbundsvenner

Reg.
2011
55
30
218
32
40
27
9
411

Bet.
2011
23
10
105
9
19
16
4
186

356

243

Bet. u.
26 år
7
5
56
7
10
4
0
89

Utmeldte ordinære medlemmer eller overført Forbundsvenn i løpet av året: 133
Kvinnelige medlemmer: 10+8+61+5+10+9+4=107
Mannlige medlemmer: 14+2+43+4+9+7+0=79
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Betalende medlemmer 2010 (ikke medregnet Forbundsvenner):
0-12 år

13-25 år

26-33 år

34 år og over

26

84

105

34

110
Betalende medlemmer pr. 31.12.2011 etter alder (ikke medregnet Forbundsvenner):
0-12 år
13-25 år
26-33 år
34 år og over
2+4+16+3+0+0+0 5+1+40+4+10+4+0 11+3+37+0+9+7+3 5+2+11+2+0+4+1
26

64

70

26

90

4. Medlemskap i andre organisasjoner og kampanjer
Landsstyret har hatt en gjennomgang av de organisasjonene som Nks er med i, og har meldt
oss ut av tre organisasjoner. Nks er nå tilsluttet følgende organisasjoner:











World Student Christian Federation (WSCF) - wscfglobal.org
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) - lnu.no
Fellesutvalget for Palestina (FuP) - palestina.no
Flerkulturelt kirkelig nettverk i Norges kristne råd - norgeskristnerad.no/flerkulturelt
Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (FOKUS) - fokuskvinner.no
FN-sambandet - fn.no
Norges fredsråd – norgesfredsrad.no
International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) – icanw.no
Kristelig studieforbund - k-stud.no
Aksjon Slett U-landsgjelda (SLUG) - slettgjelda.no

AU har forsøkt å ivareta medlemskapene våre i disse organisasjonene gjennom året.

5. Arrangementer
5.1 Landsmøtet 2011
Landsmøtet ble avholdt i Universitetsgata 20 17.-20. mars, med 15 deltakere. Osloforbundet
arrangerte messe i Fagerborg kirke fredag kveld, og festkvelden lørdag ble holdt i kantinen
på Teologisk fakultet, med ordstyrere og representant fra Skeiv Ungdom som gjester. Anette
Tjomsland, Ingrid Eiane Setvik, Kjartan Lindøe, Erik Lunde, Hannah Chetwynd og Rannveig
Skjerve var ordstyrere. På landsmøtet ble det blant annet vedtatt et nytt Grunnlagsdokument
for Forbundets Palestinaengasjement, arbeidsprogram for perioden 2011-2013, og det ble
valgt et nytt landsstyre.

5.2 Raus folkekirkehelg
Siste helgen i august var det Raus folkekirkehelg i Universitetsgata 20 i Oslo, med mye ulike
aktiviteter. Demokratimesse med fullsatt kapell i U20, i regi av OKSF, på fredagen, seminar
om Kirkevalget lørdag og Palestinakveld sammen med KFUK-KFUM Global søndag. Totalt
var nærmere 100 ulike personer innom U20 i løpet av denne helgen.

5.3 Forbundshelg på Haugtun
Helgen 30. september til 2. oktober var Forbundet samlet på Haugtun i Oppland, med over
20 deltakere. Programmet bestod blant annet av seminarer med internasjonale gjester, en
utforskende teaterworkshop om det hellige, masse sosialt samvær og ikke minst hyggelige
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og inspirerende samtaler over et bugnende matbord. Temaene varierte
fra vold mot kvinner på Sri Lanka i forbindelse med både krigen og
tsunamien, til hvordan det er å leve som homofil eller lesbisk i Kenya,
hvor segregering og trusselen om vold er en del av hverdagen.
Christine Housel som er generalsekretær i WSCF deltok også hele
helgen og fortalte om WSCF. Forbundshelgen ble støttet økonomisk av
FOKUS.

5.4 Ansattesamling
I etterkant av Forbundshelgen i oktober var det samling for de ansatte i et døgn på Haugtun.
Programmet bestod av opplæring, erfaringsdeling og sosialt samvær.

6. Profilering
Ida Marie Haugen Gilbert har siden april 2010 vært ansatt som informasjonsansvarlig i 50%.
Informasjonsansvarlig har vært redaktør for Akt og redaktør for nettsidene. Ida har også
bistått ledelsen og lokalforbund i pressearbeid. Stillingen innebærer også å være med å bidra
til å utarbeide en strategi for profilering av NKS sin aktivitet samt teologiske og politiske
standpunkter.
Det ble i 2011 utgitt fire nummer av Akt. Se også egen årsmelding for Akt-redaksjonen.
Informasjonsansvarlig har blant annet opprettet en egen Facebook-side for Akt, samt en
lukket gruppe for Akt-redaksjonen.
Vi har hatt følgende oppslag i media i 2011, bl.a. som følge av utsendte presssemeldinger:
(se noen av oppslagene: forbundet.no/norges-kristelige-studentforbund/forbundet-i-media/)
- Leserinnlegg i Vårt Land med tittelen ”Kirkenekt av mannlig kvinnenekt” i forbindelse med
kvinneprestjubileet i Den norske kirke våren 2011.
- Intervju med leder Andreas Ihlang Berg om Raus folkekirke i Blikk 18. august.
(http://www.blikk.no/nyheter/item/7479-kirkevalgkampanje)
- I Klassekampen og Fædrelandsvennen 1. september i forbindelse med Kirkevalget.
- Om Raus folkekirke i Vårt Land 2. september i forbindelse med Kirkevalget.
- Andreas I. Berg på Kveldsnytt 8. september og på nrk.no 10. september om Kirkevalget.
- Andreas I. Berg i Morgennytt på NRK og Dagsnytt18 på P2 om Kirkevalget.
- Debattinnlegg om Kirkevalget i Agderposten og Stavanger Aftenblad 1. september.
- Debattinnlegg om Kirkevalget i Fædrelandsvennen 3. september.
- Debattinnlegg om Kirkevalget i Bergens Tidende 4. september.
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- Uttalelse fra Gaute Brækken om resultatet av Kirkevalget i Blikk 27. september
(http://blikk.no/nyheter/item/7656-fortsetter-kampen)
- Uttalelse fra Tom Tornedal i Tromsøforbundet i Vårt Land 30. november, i sak om nekt av
religiøs aktivitet på Universitetet i Tromsø.
- Omtale av Raus folkekirkekampanjen og resultatet av Kirkevalget i Vårt Land 8. desember
og 5. januar 2012.
Blant annet gikk leder Andreas Ihlang Berg ut mot udemokratisk kirkevalgsordning på NRK –
noe som også ble sitert og fulgt opp i andre medier.

6.1 Stands og medlemsverving
AU og informasjonsansvarlig samarbeidet om å stå på stands ved semesterstart våren 2011
og høsten 2011. Informasjonsansvarlig var tilgjengelig for oppfølging av profileringsarbeid
lokalt.

6.2 Sosiale medier
Informasjonsansvarlig har hatt ansvar for å følge opp Facebook-siden til Norges kristelige
studentforbund, som nå har 337 venner. Hun har vært inne og oppdatert ved jevne
mellomrom og lagt til og fått nye «venner» på Facebook-siden. Hun har også lagt ut
nettsidesaker som link på denne siden, noe som har vært positivt, ettersom flest mulig
mennesker da ser både at det skjer noe og hva som skjer og har mulighet til å kommentere.
Vi har også en twitter-profil, hvor alle meldinger går gjennom lederen.

6.3 Forbundet.no
Informasjonsansvarlig har hatt ansvar for å publisere nettsaker ved jevne mellomrom, i
stillingsinstruksen står det to saker per uke. Hun har publisert saker og oppdatert nyheter,
men å få til to saker per uke ville kreve mer aktivitet fra lokalforbundenes side. Nye
informative hjemmesider som ble lansert i januar 2011, med lett tilgjengelig informasjon og et
dynamisk oppsett, har hatt mye å si for å kunne profilere Forbundet utad på en god måte.
Informasjonsansvarlig har jobbet jevnt med å tilrettelegge informasjonen på sidene, og
oppdatere informasjon. I tillegg publiseres ny informasjon på Facebook. Noe som også har
mye å si for synligheten. I 2011 lå det månedlige besøket på forbundet.no på mellom 400 og
950, og det var 4033 unike besøkende.
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7. Ansatte
I 2011 har NKS hatt følgende ansatte:
Gaute Brækken – Generalsekretær i 100% stilling.
Ingvar T. Skjerve – Forbundssekretær tilknyttet OKSF i 50% stilling og prosjektsekretær for
Nks i 10% stilling.
James Martin – Forbundssekretær tilknyttet TroKSF i 20% stilling fra 15. september.
Kristian Mosvold – Forbundssekretær tilknyttet KKSF i 20% stilling.
Tomas Olsson – Forbundssekretær tilknyttet TKSF i 20% stilling.
Ida Marie H. Gilbert – Informasjonsansvarlig i 50% stilling.
Det har vært stabilitet blant de ansatte gjennom året, og de ansatte blir godt ivaretatt.

8. Økonomi
Regnskapet for 2011 viste et lite underskudd på 7.317 kr. Dette ble dekket inn av
overskuddet fra 2010. Forbundets økonomistyring og økonomiske situasjon er god. Det
kreves fortsatt fokus på inntektssiden for å ha råd til de aktivitetene vi vil ha, og dette krever
bl.a. søknader om prosjektstøtte.

9. Norske Studenters Kristelige Forbund (NSKF)
Norske Studenters Kristelige Forbund forvalter eiendommer til beste for Nks. LS har valgt inn
generalsekretær til å møte i AU i NSKF, med leder som vara.
Generalsekretær og leder deltok på styremøte i NSKF i november 2011. Her ble det
utvekslet gjensidig informasjon om situasjonen i respektive organer. Vi takker styret i NSKF
som med sine økonomiske bidrag gjør driften av Nks mulig.

Vedlegg: Arbeidsprogram for NKS 2011-2013
Med kommentarer om status pr. februar 2012.

Del 1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.2
1.1.3
1.1.4

Om arbeidsprogrammet til NKS
Arbeidsprogrammet er landsmøtet til NKS sin arbeidsinstruks til organisasjonen.
Landsstyret er øverste organ mellom landsmøtene og står ansvarlig for gjennomføringen av
arbeidsprogrammet i samarbeid med lokalforbundene.
Landsstyret er øverste organ mellom landsmøtene og står ansvarlig for gjennomføringen av
arbeidsprogrammet i samarbeid med lokalforbundene og faste sammenslutninger.
Landsstyret kan delegere den praktiske gjennomføringen til ansatte og medlemmer.
Arbeidsprogrammet er delt i tre deler. Den første delen omhandler Forbundets generelle drift.
Del 2 inneholder satsingsområder og tiltak som først og fremst gjelder det som skjer internt i
organisasjonen. Del 3 handler om det vi vil gjøre av utadrettet arbeid.

 HELE DETTE PUNKTET ER OK.
1.2
1.2.1

1.2.2

1.2.3

Prioriterte satsingsområder
Satsingsområde 2.1 er organisasjonsutvikling og kompetanseheving. Målet er at NKS skal
være en organisasjon i vekst, og være en attraktiv og veldrevet organisasjon med kompetente
tillitsvalgte.
Satsingsområde 2.2 er kristen tro og praksis. Målet er å skape refleksjon og samtaler rundt hva
kristen tro og praksis innebærer for Forbundet og Forbundets aktiviteter i dag, hva vi forplikter
oss til som radikale Kristusetterfølgere i vår tid. Å reflektere rundt vår organisasjonshistorie og
dra nytte av den, men samtidig spørre oss selv hvilket ansvar vi har i dag.
Satsingsområde 3.1 er internasjonalt engasjement. Målet er å etablere et langvarig samarbeid
med vårt søsterforbund i Palestina og etablere et engasjement hos Forbundsmedlemmene for
Palestina.
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1.2.4
1.2.5

Satsingsområde 3.2 er kirkepolitikk. Målet er å bidra til at Forbundets synspunkter som
uttrykkes i grunnlagsdokumentene får gjennomslag i Den norske kirke.
Disse fire satsingsområdene gjelder for hele perioden 2011-2013. Tiltakene som er foreslått på
hvert satsingsområde gjelder bare frem til LM 2012, hvor tiltakene i arbeidsprogrammet skal
revideres.

 HELE DETTE PUNKTET ER OK.
1.3
1.3.1

Et inkluderende fellesskap
LS og generalsekretær skal føre en forsvarlig personalpolitikk, oppfylle de krav vi er pålagt
som ansvarlig arbeidsgiver og gjøre NKS til en god arbeidsplass og et godt sted å være.

 HELE DETTE PUNKTET ER OK.
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6
1.4.7

Lokalforbundenes fortløpende oppgaver
Avholde årsmøte.
Stille med representant til Landsstyret.
Sende delegater til Landsmøtet.
Levere årsmelding og regnskap til Landsmøtet innen 31.01 hver år.
Delta på forbundshelg.
Oppdatere egne nettsider med bl.a. semesterprogram.
De lokalforbund der NSKF har eiendommer skal stille med representant til styret i NSKF.

 HELE DETTE PUNKTET ER OK.
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4

Forbundsnettverket
NKS skal fortsette engasjementet i Nordisk og baltisk samarbeidsråd (NBCC) og World
Student Christian Federation (WSCF), med særskilt øye til vårt søsterforbund i Palestina.
Inspirere medlemmene til å delta i nordiske og internasjonale forbundsarrangementer.
Relevant informasjon skal sendes ut så tidlig som mulig.
Deltakere på disse arrangementene skal bringe impulser tilbake via for eksempel nettsider,
AKT, arrangement i lokalforbund e.l.
Internasjonalt kvinneutvalg skal sørge for en forsvarlig drift og utfasing av Sri Lankaprosjektet.

 HELE DETTE PUNKTET ER OK.
1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3

Profilering
LS og informasjonsansvarlig skal jobbe for å synliggjøre NKS i media.
Lokalforbundene skal profilere sin aktivitet og teologiske/politiske meninger gjennom lokalog studentaviser.
Lokalforbundene skal profilere sine aktiviteter ved studiestedene gjennom plakater, stands og
utdeling av løpesedler.

 DETTE PUNKTET HAR BARE DELVIS BLITT FULGT OPP.
1.7
1.7.1
1.7.2
1.7.3

Akt
Det skal gis ut fire nummer av Akt per år.
LS skal ha jevnlig kontakt med Akt-redaksjonen.
Det er et mål å ha én Akt-kontakt i hvert lokalforbund. Akt skal gjenspeile bredden av
interesser og stemmer i Forbundet.
Gjøre Akt tilgjengelig på studiesteder, biblioteker, organisasjonskontorer og utesteder.

1.7.4
 DETTE PUNKTET ER OK MED UNNTAK AV 1.7.4.
1.8
1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4

Arrangement
LS er ansvarlig for å avholde landsmøte. På landsmøtet skal det avholdes formøter med fokus
på hersketeknikker og tale- og debatteknikk.
LS skal arrangere forbundshelg hvert år. Plasseringen av denne kan med fordel rotere mellom
lokalforbundene. Forbundshelgen skal brukes til å arbeide videre med satsingsområdene.
Lokalforbundene skal avholde minst ett møte i året med fokus på satsingsområdene.
NKS skal arrangere og gjennomføre Sommermøte for Nordisk og baltisk samarbeidsråd
(NBCC) sommeren 2012.

Årsberetning for Landsstyret i NKS 2011-2012

10

 1.8.2 ER FULGT OPP, DE ANDRE PUNKTENE MÅ VI FØLGE OPP VIDERE.
1.9
1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4

Grunnlagsdokumenter
Teologisk plattform og grunnlagsdokument for palestinaengasjement skal revideres på LM
2012.
Prinsipprogram og kjønnsrettferdig plattform skal underlegges grundig debatt og revidering
under LM 2014.
Skape engasjement og diskusjon om grunnlagsdokumentene i hele organisasjonen, med den
målsetting å gi dagens forbundsmedlemmer et eierforhold til NKS’ verdigrunnlag.
Hvert lokalforbund skal ha et medlemsmøte der grunnlagsdokumentene er gjenstand for
diskusjon i forkant av landsmøtene.

 DETTE PUNKTET ER DELVIS OK.
1.10 Drift
1.10.1 NKS skal søke om å bli en grønn organisasjon / miljøfyrtårn.
1.10.2 Inkorporere boikott av israelske varer i Forbundets daglige drift, og tilgjengeliggjøre relevant
materiell til lokalforbundene.

 DETTE ER IKKE FULGT OPP, OG ER IKKE PRIORITERT.

Del 2
2.1
Organisasjonsutvikling og kompetanseheving
Mål 2011-2013: NKS skal være en organisasjon i vekst, og være en attraktiv og veldrevet
organisasjon med kompetente tillitsvalgte.
Tiltak 2011-2012:
2.1.1 Tilby alle lokalforbundene input på arbeidsprogrammets satsingsområder.
2.1.2 Forbedre rutinene rundt verving, innmelding og få innmeldte medlemmer til å betale
kontingent.
2.1.3 Tilby hvert lokalforbundsstyre samtaler der man bl.a. kan bistå lokalforbund med
vedtektsendringer, styredrift, økonomistyring og inkluderende arrangementer.
2.1.4 Arrangere styrekurs og legge grunnlag for å etablere en fast styrekurshelg hvert år.
2.1.5 Bruke styrehåndboken i lokalforbundene.
2.1.6 Legge ut ressursdokumenter på forbundet.no.
2.1.7 Arrangere et verksted under Forbundshelgen 2011 med inspirasjon til å engasjere seg politisk.

 DISSE PUNKTENE HAR IKKE BLITT PRIORITERT Å FØLGE OPP,
DELVIS PGA. MANGLENDE INTERESSE FRA LOKALFORBUND.
2.1.8
2.1.9

Gi medlemmene av de faste utvalgene tettere oppfølging.
Gjennomføre en medlemsundersøkelse høsten 2011 og sammenlikne med resultatene fra 2010.

 MEDLEMSUNDERSØKELSE ER PLANLAGT GJENNOMFØRT I
FORKANT AV LM 2012.
2.1.10 Sende ut et månedlig E-nyhetsbrev til alle medlemmer.

 DETTE VIL VI PRØVE Å GJØRE FØR LM 2012.
2.1.11 Etablere en fast givertjeneste for forbundsvenner med mulighet for skattefradrag.

 DETTE HAR BLITT UTSATT TIL 2012.
2.1.12 Ha et inkluderende sosialt miljø på alle arrangementer.
2.1.13 Prøve å gjenetablere styrer i Bergen og Stavanger.

 AU HAR VALGT Å KONSENTRERE SEG OM BERGEN I DENNE
OMGANG, OG HAR HATT ET VELLYKKET MØTE I BERGEN I JANUAR
2012.
2.1.14 Gjennomgå retningslinjene mot seksuell trakassering og gjøre oppmerksom på disse.

 DETTE GJØRES PÅ LM 2012.
2.1.15 Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg som skal utarbeide 2-3 forslag til modeller for
hvordan Forbundet skal organiseres. Forslagene skal sendes på høring til LS, ansatte og
lokalforbund underveis i prosessen og legges frem i god tid før LM 2012. Vedtak fattes på LM
2012.

 DETTE TILTAKET ER OK.
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2.1.16 Nå et medlemstall på minst 200 under 26 år.

 DETTE MÅLET HAR AU OPPGITT Å NÅ I DENNE PERIODEN.
2.2
Kristen tro og praksis
Mål 2011 -2013: skape refleksjon og samtaler rundt hva kristen tro og praksis innebærer for
Forbundet og Forbundets aktiviteter i dag, hva vi forplikter oss til som radikale Kristusetterfølgere i
vår tid. Å reflektere rundt vår organisasjonshistorie og dra nytte av den, men samtidig spørre oss selv
hvilket ansvar vi har i dag.
Tiltak 2011-2012:
2.2.1 Lokalforbundene skal fortsette å feire messefellesskap.
2.2.2 NKS skal profilere seg selv på folkehøyskoler rundt om i landet.

 DETTE ER IKKE PRIORITERT.
2.2.3

2.2.4

NKS skal gjennomføre et samarbeid med Skeiv Ungdom i forbindelse med deres
utvekslingsprosjekt Sexuality and spirituality, Norge – Kenya. Samarbeidet skal bestå i at
NKS setter ned en kontaktgruppe som jobber sammen med medlemmer av Skeiv Ungdom for
å dra nytte av hverandres ressurser.
Delta på sommerleir sammen med Skeiv Ungdom.

 DISSE PUNKTENE ER OK.
2.2.5

2.2.6

Videreutvikle vårt økumeniske arbeid, i form av konkret samarbeid med andre kirkesamfunns
studentorganisasjoner og vår selvforståelse som økumenisk organisasjon, både i Norge og i
forhold til verdensforbundet.
Utvikle lesesirkel/ diskusjonsopplegg om hva kristen forpliktelse innebærer for oss i dag, med
særlig henblikk på grådighetskultur, kapitalisme, forholdet mellom velferd-velstand.

 DETTE ER PÅBEGYNT, MEN IKKE FERDIGSTILT.

Del 3
3.1
Internasjonalt engasjement
Mål 2011-2013: etablere et langvarig samarbeid med vårt søsterforbund i Palestina og etablere et
engasjement hos Forbundsmedlemmene for Palestina.
Tiltak 2011-2012:
3.1.1 Arbeide videre med prosjektet i Palestina med basis i grunnlagsdokumentet som ble vedtatt på
LM 2011 og Kairosdokumentet.
3.1.2 Forbundet skal ha Kairosdokumentet som grunnlag for sitt Palestinaengasjement.
3.1.3 Skrive prosjektsøknad og få prosjektmidler til forprosjekt for utveksling i 2011.
3.1.4 Arrangere en forbundstur til Palestina i forbindelse med olivenhøsting oktober 2011.
3.1.5 Få besøk fra vårt søsterforbund i Palestina i løpet av 2011.
 HELE DETTE PUNKTET ER OK.
3.2
Kirkepolitikk
Mål 2011-2013: bidra til at Forbundets synspunkter som uttrykkes i grunnlagsdokumentene får
gjennomslag i Den norske kirke.
Tiltak 2011-2012:
3.2.1 Sende en delegat til Ungdommens kirkemøte.
3.2.2 Finne kandidater til kirkevalget 2011 og fremme disse.
3.2.3 Lokalforbundene er ansvarlige for å finne delegater til eventuelle ungdomsting i sine
bispedømmer.
3.2.4 Søke samarbeid med andre som kan stille seg bak vår kirkepolitiske plattform frem mot
kirkevalget 2011.
3.2.6 Stille Forbundets ressurser, eksempelvis lokaler og arbeidskraft, til rådighet for det videre
arbeidet med den kirkepolitiske tankesmien.
 HELE DETTE PUNKTET ER OK.
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